Cenník platný od 01.12.2019
Cenník kompletného založenia s.r.o. - balík EXCLUSIVE
Kompletné založenie s.r.o.
Konzultácia a poradenstvo
Daňová registrácia DIČ
Voľné predmety podnikania

89 € AKCIA !!!
bezplatne
bezplatne
bezplatne

Dodatočné náklady klienta:
Podpisy na dokumentoch
2 € - 1 x podpis na matrike
Poplatok na zápis Obchodného registra 150,00 €
Poplatok za remeselnú / viazanú živnosť 15 €
Dodatočné úkony klienta:
Žiadne. Všetky úrady a podania zabezpečíme za Vás na základe
plnej moci.

Cenník založenia živnosti
Kompletné založenie živnosti
Konzultácia a poradenstvo

29 €
bezplatne

Dodatočné náklady klienta:
Podpis na plnú moc
2 € - 1 x podpis na matrike
Voľné predmety podnikania
bezplatne
Poplatok za remeselnú / viazanú živnosť 15 €
Daňová registrácia DIČ
bezplatne
Dodatočné úkony klienta:
Žiadne. Všetky úrady a podania zabezpečíme za Vás na základe
plnej moci.

Cenník predaja s.r.o.
Prevod existujúcej s.r.o.
Zápis zmien do Živn. registra
Zápis zmien do Obchodného registra
Ohlásenie zmien na DÚ
Vybavenie výpisu z Obch. registra
Notárske poplatky
Dodatočné náklady klienta:
Žiadne.

od 590 € AKCIA !!!
0€
0€
0€
0€
0€

Dodatočné úkony klienta:
Žiadne.
Cenník poskytnutia sídla s.r.o. - služba OFFICE HOUSE
Sídlo s.r.o. u nás / mesačne
Aktivačný poplatok
Avízo o prijatej pošte telefonicky
Avízo o prijatej pošte emailom
Prijímanie a úschova pošty
Preposielanie pošty

33 €
0€
0€
0€
0€
+0 €

Cenník doplnkových služieb
Zmeny v obchodnej spoločnosti
Zápis konečného užívateľa výhod

individuálne, na vyžiadanie
49 €

K službe OFFICE HOUSE účtujeme len reálne poštovné a to kvartálne. Balné neúčtujeme.

Kontakty:
Spoločnosti Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Zelená 2C/X3
974 01 Banská Bystrica
e-mail: info@spolocnosti.sk
Telefónne čísla :
INFOLINKA
Orange:
T-mobile:

048 / 412 52 71
0918 723 926
0910 592 816

Ceny nenavyšujeme o DPH, nakoľko nie sme platcami DPH.

Dôležité:
Naša spoločnosť je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom
podnikania je vykonávanie činností zapísaných v obchodnom registri.
Neposkytujeme právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
v znení neskorších predpisov. Prípravu právnych dokumentov pre nás
zabezpečuje spolupracujúca advokátska kancelária.

